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Nº 5.542 – SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. 

Às nove horas (09h00min) do dia cinco (05) do mês de abril do ano dois mil e 

dezoito (2018), quinta-feira, no Palácio “Serzedello Corrêa”, Plenário “Conselheiro Emílio 

Martins”, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Maria de Lourdes Lima 

de Oliveira, presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Nelson Luiz Teixeira 

Chaves, Cipriano Sabino de Oliveira Junior, Luís da Cunha Teixeira, Odilon Inácio Teixeira 

e Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, além dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros 

Substitutos Julival Silva Rocha, Milene Dias da Cunha, Edvaldo Fernandes de Souza e, 

ainda, o Excelentíssima Senhora representante do Ministério Público de Contas, 

procuradora-geral Silaine Karine Vendramin, reuniu-se o Egrégio Colegiado do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará em sessão ordinária realizada nos termos do que dispõe o artigo 

169 do Regimento desta Corte. A Presidência deu, então, início à ordem dos trabalhos, 

quando assim se manifestou: Havendo quórum, presente o digno representante do 

Ministério Público de Contas e, sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a sessão. Justifico 

as ausências do Conselheiro André Teixeira Dias em gozo de férias e do Conselheiro 

Substituto Daniel Mello por motivo de força maior. Incontinenti, foi motivo de deliberação 

plenária, a ata da sessão ordinária do dia três (03) de março. Excelentíssimo Senhor 

Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro 

Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Aprovo-a. Excelentíssimo Senhor Conselheiro Luís da 

Cunha Teixeira: Aprovo-a.  Excelentíssimo Senhor Conselheiro Odilon Inácio Teixeira: 

Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes: 

Aprovo-a. Excelentíssima Senhora Conselheira [Presidente] Maria de Lourdes Lima de 

Oliveira: Aprovo-a. Em seguida, não havendo expediente a ser lido, e em ato contínuo, Sua 

Excelência, solicitou ao senhor secretário a leitura da pauta de julgamentos, procedido então 

o anúncio do Processo nº 2004/51444-7, que trata da Tomada de Contas instaurada na 

Prefeitura Municipal de Tucuruí, responsável Cláudio Furman, Procurador Stanley Botti 
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Fernandes, cujo Relator foi o Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

irregularidade das contas, com devolução do valor conveniado, com aplicação das multas 

regimentais. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas presentes contas, 

embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez representar. Pausa. A 

matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, 

Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas irregulares, declarar seu 

responsável em débito para com o erário estadual na importância de R$76.009,00 (setenta e 

seis mil e nove reais), aplicando-lhe as multas de 10% (dez por cento) sobre o débito 

apontado e de R$1.000,00 (um mil reais), pela remessa intempestiva da prestação. 

Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em que a 

Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a manifestação do 

relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2006/50044-3, que trata da Tomada de 

Contas instaurada na Prefeitura Municipal de Uruará, responsáveis Mário Antônio Matias 

Lobo e Eraldo Sorge Sebastião Pimenta, Procurador Stanley Botti Fernandes, cujo Relator 

foi o Conselheiro Luís da Cunha Teixeira. Cumprindo dispositivo regimental, foi ouvida a 

douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, quando ratificou o parecer escrito nos 

autos, cujo entendimento jurídico foi pela regularidade das contas, sem prejuízo da 

aplicação da multa regimental. A seguir, a Presidência proclamou que o responsável pelas 

presentes contas, embora regularmente notificado, não esteve presente e nem se fez 

representar. Pausa. A matéria foi colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando 

na forma regimental, Sua Excelência proferiu seu voto para julgar as contas regulares, e, 

aplicar ao senhor Eraldo Sorge Sebastião Pimenta a multa no valor de R$1.000,00 (mil 

reais) pela tomada de contas. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de 

acordo, momento em que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por 

unanimidade, acolher a manifestação do relator. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2008/53248-4, que trata da Tomada de Contas instaurada na Associação Paraense de 

Desenvolvimento Socioeconômico Bem Viver, responsável Manuel Nemésio Ferreira dos 
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Santos, Procuradora Deíla Barbosa Maia, Relator Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira 

Junior, que solicitou a sua retirada de pauta, sendo de imediato deferida pela Presidência. 

Prosseguindo-se foi anunciado o Processo nº 2013/52690-2, que trata do Ato de 

Aposentadoria em favor de Maria Lucrécia Calderaro Mileo, Procurador Guilherme da 

Costa Sperry, cuja Relatora foi a Conselheira Substituta Milene Dias da Cunha. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pelo 

deferimento do registro, com a recomendação formulada pela Secex. Pausa. A matéria foi 

colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu proposta de decisão para deferir o registro, com as recomendações ao 

Igeprev. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em 

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação da relatora. Conforme sistema de rodízio adotado pelo Plenário e com base no 

disposto artigo 195, §2º, do Regimento, o ato formalizador da referida decisão será lavrado 

pelo Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves. Prosseguindo-se foi anunciado o Processo 

nº 2014/51104-8, que trata da Denúncia formulada por Brenda Ferreira da Luz, Procuradora 

Deíla Barbosa Maia, cujo Relator foi o Conselheiro Odilon Inácio Teixeira. Cumprindo 

dispositivo regimental, foi ouvida a douta Procuradoria do Ministério Público de Contas, 

quando ratificou o parecer escrito nos autos, cujo entendimento jurídico foi pela 

procedência parcial, com remessa das recomendações à Secult. Pausa. A matéria foi 

colocada em discussão. Pausa. Ninguém se manifestando na forma regimental, Sua 

Excelência proferiu seu voto para julgar parcialmente procedente a denúncia para expedir 

recomendação à Secretaria de Estado de Cultura, a fim de que adote as providências 

corretivas no sentido de impedir a atuação, nos futuros certames, de pregoeiro que se 

encontre afastado do exercício de suas funções. Determino, ainda, que sejam os autos 

apensados à prestação de contas da Secult, exercício de 2014, nos termos do art. 124, I, do 

RITCE. Consultado o Plenário, este se manifestou, inteiramente, de acordo, momento em 

que a Presidência proclamou que resolveu o Plenário, por unanimidade, acolher a 

manifestação do relator. Nos termos do disposto no artigo 247, §§ 1º e 2º, do Regimento 
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Interno deste Tribunal, nos processos julgados nesta Sessão em que foram aplicadas multas 

aos responsáveis, foi estabelecido o prazo de trinta (30) dias para o seu recolhimento, 

contados a partir da publicação da referida decisão no Diário Oficial do Estado. Esgotada a 

pauta de julgamentos, Sua Excelência informou inexistirem assuntos na MATÉRIA 

ADMINISTRATIVA, pronunciando-se nos seguintes termos: Esta presidência gostaria de 

cumprimentar já que não foi feito no início desta sessão, mas nós temos a presença de um 

aluno da UNAMA do curso de Direito noturno, o jovem Henrique Bezerra Ferreira dos 

Santos. Nós queremos registrar e agradecer a presença de vossa senhoria aqui, que está 

aqui desde o início da sessão. Portanto, sinta-se sempre à vontade e em casa, aqui também 

é a Casa do Povo, então obrigada pela sua presença nesta sessão. Manifestação do 

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Junior: Presidente, só 

também quero rapidamente, a exemplo que Vossa Excelência já fez, mas eu queria também 

cumprimentar a UNAMA e o estudante que está aqui conosco, o Henrique Bezerra Ferreira 

dos Santos. Seja sempre bem-vindo a esta Casa, é uma alegria receber os estudantes de 

todas as áreas e cursos. Nós temos um programa aqui no Tribunal, criado pelo Eminente 

Conselheiro Nelson Chaves, que é o nosso decano e está aqui atrás de mim, decano ex-

presidente, que é o programa do TCE Cidadão e ele vai conversar com os estudantes, até o 

nível médio, desde o primeiro até o nível médio, conversar sobre cidadania, o papel do 

Tribunal, essas questões todas. Para tentar formar um cidadão melhor, saber os seus 

direitos, sabe onde procurar e tem o TCE Cidadão Universitário, o Tribunal faz também 

essa aproximação e o Conselheiro Luís Cunha já até falou na sessão anterior, para a gente 

manter um contato e já se aproximar mais da UNAMA. Até porque todos os dias, 

praticamente, essa semana e a semana passada, vieram estudantes acho que da mesma 

turma de vossa senhoria, do quarto semestre noturno. De aproximar com a UNAMA 

porque nós já tivemos conversas com outras universidades. O Tribunal foi à universidade, 

a universidade veio até o Tribunal, tivemos palestras, encontros, conversas e tudo mais. 

Então é muito importante o papel do Tribunal de Contas em todo Brasil, Tribunal de 

Contas da União por exemplo foi o esteio da cassação do presidente da república. O 

parecer técnico do Tribunal de Contas da União foi que fundamentou, o pedido de 
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impedimento da presidente Dilma, não é partido, não é nada, mas a importância de você 

gerir bem os recursos, administrar bem o dinheiro que é público, que é do cidadão. E o 

Tribunal de Contas, também dos estados, tem esse papel referente aos estados. O 

orçamento do estado do Pará hoje gira em torno de 24 bilhões de reais, todo dinheiro que 

você paga e que eu pago vai para o governador administrar, que ele recebe essa 

autorização pela população quando é eleito, mas ele tem que prestar contas para o 

Tribunal. O órgão que faz essa fiscalização da prestação de contas para a sociedade é o 

Tribunal de Contas, então é importante ter essa relação, para que as pessoas saibam 

quando tiver algum problema, alguma situação no município. “O governador mandou 

dinheiro para o município tal para fazer uma ponte, uma escola e não fizeram, com quem 

eu falo?”, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas também. Então 

assim, seja bem-vindo. Com toda humildade e respeito me coloco à disposição, o gabinete, 

como todos os Conselheiros, no que você precisar, que material, alguma orientação, 

alguma questão. A gente aprende, eu aprendo com você e espero você também aprender um 

pouquinho aqui do Tribunal com os Conselheiros, seja bem-vindo e transmita lá o abraço 

de todos os Conselheiros aqui para os seus colegas e o Tribunal está de portas abertas 

para dialogar, conversar e ouvir, e tentar melhorar cada vez mais o controle social, a 

sociedade participar mais da aplicação dos recursos que são nossos. O governador, o 

prefeito, o presidente, não produzem um centavo de riqueza, eles não põem um centavo de 

dinheiro; quem põe é o povo e nós temos que acompanhar isso, essa aplicação. Seja bem-

vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Presidente, são essas considerações que eu queria fazer, 

cumprimentando Vossa Excelência por isso, trazer os universitários, a administração de 

Vossa Excelência nesse sentido – aliás em todos os sentidos – é importante essa 

aproximação. E mais uma vez cumprimentar o nosso decano, porque na hora que as vezes 

ele lança um projeto, uma ideia a gente não acompanha ele, mas depois a gente vai ver a 

importância que tem isso na formação de um cidadão, desde criança, jovem, adulto, no 

sentido de buscar uma democracia mais justa, uma sociedade mais solidária, mas humana. 

Então Presidente, eu agradeço à Vossa Excelência e devolvo a palavra à Vossa Excelência. 

Muito obrigado, Presidente. E nada mais havendo a tratar, Sua Excelência, invocando as 
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bênçãos de Deus, declarou encerrada a sessão às nove horas e cinquenta e quatro minutos 

(09h54min) e mandou que eu, Jorge Batista Junior, Subsecretário-geral do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará, confeccionasse a presente ata. 

 
 

Belém, 05 de abril de 2018. 
 
 
 

 
JORGE BATISTA JUNIOR 

Subsecretário 
 

 
 

Disponibilizada previamente no sistema digital do TCE e aprovada em 
Sessão Ordinária de 10 de abril de 2018. 

 
 
 
 
 

JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR  
Secretário-Geral 

 
 
 

V I S T O: 
 
 
 
 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA 
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